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Vážení spoluobčané, milí čtenáři
Pomalu nám končí jarní měsíce a máme možnost zhodnotit některé
akce, které již tradičně zapadají do tohoto období. Jaro není jen práce na
zahrádkách a políčkách, ale
účastníme se také již tradičních hodových oslav, pravidelných setkání seniorů.
Zájmové organizace a spolky hodnotí svou činnost za
uplynulé období na výročních schůzích a setkáních.
Všechny akce jsou v letošilustrační
ním roce částečně narušeny
foto
již dlouho plánovanou výstavbou nové kanalizace a
celkovou opravou veřejného
vodovodu. Ať chceme či ne, všech se nás tyto velké akce dotýkají a je
jen na nás, jak se k této situaci stavíme. Drtivá většina občanů si za svůj
přístup zaslouží pochvalu, ale jsou i tací, kteří kolem sebe rozsévají
pesimismus. Žijeme však v demokracii a každý má právo na svůj
názor. Hlavním úkolem nás všech je
ohleduplnost k přírodě a životnímu
prostředí. Musíme si také uvědomit,
že vybudováním nové kanalizace a
vodovodu, zajistíme pro budoucí
generaci řádné vyčistění odpadních
vod a ochranu již zmíněného životního prostředí v naší obci. Do této
oblasti patří i kompostování a rád
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využívám této příležitosti a upozorňuji občany, kteří si ještě nevyzvedli
kompostéry na své zahrádky, že mají možnost se informovat v kanceláři
obecního úřadu a dohodnout jejich odběr. Kompostováním v domácnostech snižujeme také náklady na domovní odpad a můžeme přímo
ovlivnit i vlastní poplatky za komunální odpad.
Jak již jsem se v úvodu zmínil, tak jako každoročně, i letos jsme
organizovali hodové oslavy. Je potřeba pochválit všechny pořadatele,
aktivní členy zastupitelstva obce, děti
ZŠ, MŠ, paní učitelky a všechny účinkující za úžasný zážitek, podpořený také pěkným počasím.
Důkazem a odměnou účinkujícím byla opět hojná účast

občanů, ostatních hostů,
jejich obdiv a potlesk.
Všichni zvídaví občané
jistě zaregistrovali, že
zastupitelstvo obce projednávalo návrh nového
Územního plánu obce,
který je strategickým dokumentem pro rozvoj
obce. Stávající již nevyhovuje, ale byl podkladem pro vytvoření nového návrhu, nevyhovující
části byly vypuštěny a nové požadavky naopak zapracovány, aby vyhovovaly potřebám obce. Předpokládáme, že účinnost nového územního
plánu bude projednána na jednom z následujících zasedání zastupitelstva obce.
Ostatní aktuality a informace můžete pravidelně čerpat z internetových
stránek obce a spolků.
Na závěr mého úvodníku přeji všem občanům hodně zdraví, rodinné
pohody a pochopení, s trochou tolerance a trpělivosti vše zcela určitě
zvládneme, za to vše již nyní Vám všem předem děkuji.
Ivan Michna - starosta
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Řádky ze zastupitelstva
Na následujících řádcích se budu věnovat záležitostem, které byly projednávány na zasedáních Zastupitelstva obce Bochoř (dále jen ZO) s
pořadovým číslem 6 až 8.
Na 6. zasedání ZO konaném 25.03.2015 zastupitelé schválili rozšíření
pravomocí starosty na schvalování rozpočtových opatření do výše
200.000 Kč (pro rozpočtované položky mimo dotaci) a pro účely dotace
rozpočtová opatření v plné výši příjmů i výdajů. Toto pověření vyplynulo
ze změny zákona a zastupitelé o těchto rozpočtových opatřeních budou
vždy informování na nejbližším zasedání ZO. Následně bylo schváleno
rozpočtové opatření č. 2/2015.
Ve vazbě na nové právní úpravy účetních předpisů byl schválen dodatek
č. 1 k Vnitřní směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku, kdy byla
zrušena dosud nastavená 5% hranice významnosti a pro další bylo
schváleno, že majetek
bude odepisován podle
stanoveného odpisového
plánu do úplného odepsání.
Zastupitelé na tomto zasedání zahájili nezbytný
proces schvalování účetních závěrek a návazných žádostí o schválení
hospodářských výsledků
a finančních částek z
odpisů. Schválena byla
účetní závěrka obce a
MŠ (závěrka ZŠ byla
předložena a schválena
na 7. zasedání). Jak ZŠ,
tak i MŠ předložily své
žádosti o rozdělení hospodářských výsledků a
ponechání odpisových
zdrojů, přičemž jejich
žádosti byly po projednání schváleny.
Na základě nové předlohy byla vypracována, vyvěšena, projednána a
schválena nová Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Bochoř. Vyhláška identifikuje složky komunálního odpadu,
popisuje shromažďování tříděného odpadu, sběr a svoz nebezpečného a
objemného odpadu. V neposlední řadě je zde popsán systém shromažďování směsného komunálního odpadu a nakládání se stavebním
odpadem. Vyhláška byla odborem veřejné správy, dozoru a kontroly při
MV ČR shledána vyhovující a odpovídající platné metodice. I nadále
však platí OZV č. 4/2003 a doplňuje novou „systémovou“ vyhlášku o
zavedené ustanovení, že přistavení sběrných nádob (popelnic) je možné
pouze na trase svozového vozidla. Trvalé přistavení sběrných nádob
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není dovoleno. Fyzické osoby a původci odpadu mohou tyto nádoby
přistavit nejdříve 1 den přede dnem svozu. Nádoby musí být odklizeny
zpět v den svozu.
Na 6. zasedání ZO bylo schváleno také vyhlášení záměru pronájmu
nebytových prostor – občerstvení v šatnách FO SK Bochoř za účelem
pronájmu na sezónní stánkový prodej v měsících květen až říjen s otevírací dobou minimálně 4x v týdnu a s dobou pronájmu do konce roku
2016. Podány byly dvě žádosti, přičemž na následujícím ZO byl schválen
dosavadní nájemce.
Na základě legislativních požadavků pro koordinovaný postup různých
složek k záchraně a ochraně osob a dalších hodnot, k zajištění nezbytných potřeb obyvatelstva, hospodářství a ozbrojených sil byl vytvořen,
projednán a schválen nový Havarijní plán obce Bochoř.
Jako pomocný nástroj územního samosprávného celku byl zastupitelům
opět předložen další rozpočtový výhled, tentokrát na roky 2016 až 2017.
Výhled počítá se zvýšenými výdaji, které bude nezbytné vynaložit po
dokončení budované kanalizace a vodovodu, takže zapojuje i zdroje z
minulých let. Předpokládané výdaje se pohybují v úrovni 15,5 a 16 mil.
Kč pro jednotlivé rozpočtové roky.
7. zasedání ZO se konalo 22.04.2015 a mj. projednalo rozpočtové opatření č. 3/2015. Jednalo se
o RO v rámci rozšířené pravomoci starosty.
Zastupitelé byli dále seznámeni s plněním rozpočtu za I. čtvrtletí 2015. K předloženému znění
nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Po navýšení ceny stravného pro cizí strávníky o 2
Kč za cenu oběda, byl projednán a schválen návrh
na zvýšení poskytovaného příspěvku ze sociálního
fondu o 2 Kč za oběd ve školní jídelně.
Na 8. ZO byla projednána a schválena rozpočtová opatření č. 4/2015 a
5/2015.
Starosta přítomné zastupitele i hosty z řad občanů seznámil s veřejným
projednáním návrhu Územního plánu Bochoř. Zastupitelstvo obce
projednalo námitky z veřejného projednání k návrhu Územního plánu
Bochoř. S námitkami nesouhlasí a schvaluje Návrh Územního plánu Bochoř v předloženém znění. Pověřuje starostu jednáním s majiteli parcel o
způsobu vyřešení námitek. Zastupitelstvo obce doporučuje projednat odprodej části pozemku nebo směnu pro navrhované veřejné prostranství.
Ve vazbě na probíhající budování nové kanalizace jednal starosta na
KÚOK o poskytnutí dotace na tuto akci. Naše žádost byla akceptována a
zastupitelé Olomouckého kraje na svém zasedání 24.04.2015 rozhodli o
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poskytnutí dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje. Zastupitelé naší
obce návazně schválili toto usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 85 písm. j) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) schválilo přijetí dotace ve výši 1 milion Kč
z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
na území Olomouckého kraje na akci „Bochoř – kanalizace a ČOV“ a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků
mezi Olomouckým krajem a obcí Bochoř.
Na tomto zasedání zastupitelstva byly také schváleny odprodeje
zbývajících volných stavebních míst na ulici Hliník.
Na každém z probíhajících zastupitelstev byla přítomným poskytnuta
aktuální informace o stavu prací při budování naší nové oddílné kanalizace i stav budování vodovodu investorem VaK Přerov. Tyto informace
jsou v aktuální podobě uvedeny na jiném místě zpravodaje.
Přeji Vám všem hodně příjemných letních dní, vydařené a klidné dovolené, zdar při dokončovacích pracích na našich kanalizačních přípojkách
a dobré nervy při dokončení rekonstrukce vodovodních rozvodů.
Jiří Chrastina – místostarosta

Každý zastupitel má přidělenou „svou“ ulici:
Přerovská
Ing. Kyselák M.
Partyzánská
Ing. Chrastina J.
Hliník
Ing. Kavka L., PhD
Drahy (po trafačku)
Janák M.
Drahy (od trafačky)
Šváb Zd.
Hénice
Šváb Zd.
Chmelničky
Ing. Kavka L., PhD
Bezručova
Janák M.
Náves (od Přerova levá strana)
Mgr. Ing.Měšťánek J.
Náves (od Přerova pravá strana)
Rytíř M.
Školní
Mgr. Zatloukalová H.
Zahradní
Michna I.
Na Dílech
Horák Zd.
Hřbitovní
Vodička T
Vlkošská
Horák Zd.
Nábřeží
Vodička T.
Včelín
Ing. Kyselák M.
Na Letišti
Michna I.
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Kanalizace
Všechny občany bych chtěl seznámit v krátkosti s průběhem výstavby
kanalizace. Dá se konstatovat, že hlavní kanalizační řad je dokončen,
mimo úsek spojnice Partyzánské a Přerovské ulice, která se dokončí až
po konečné úpravě krajské silnice II. třídy v Přerovské ulici.
Po celé obci se pracuje na podtlakových přípojkách a montáži podtlakových šachet.
I přes důslednou kontrolu a připomínky ze strany investora (p. Šváb a
starosta), došlo k špatnému usazení některých podtlakových šachet a
vlivem přívalových dešťů k jejich posunu. V pondělí 15.6.2015 byla provedena celková kontrola, za přítomnosti zástupců investora a dodavatelské firmy a bylo dohodnuto, že špatně usazené šachty budou opraveny. Po dokončení instalace šachet bude následovat budování jednotlivých gravitačních přípojek pro vlastní nemovitosti.
Zde bych chtěl požádat majitele nemovitostí, kteří mají tu možnost, aby
již v předstihu začali budovat své vlastní přípojky. Jedná se hlavně o ty
případy, kdy se budou budovat nové přípojky – formou protlaků či výkopů pro splaškovou kanalizaci (stávající přípojky budou nově odvádět jen
dešťovou vodu). V těchto případech majitelé nemovitostí nejsou závislí
na spuštění technologie podtlakové stanice a podtlakového řadu a mohou tedy své přípojky vybudovat již nyní (a připravit se na následné
přepojení). Požadovaný trubní materiál, dle vyplněných dotazníků, je dostupný na obecním úřadě, bližší informace podá na OÚ (starosta, p.
Šváb, p. Pospíšil). U nemovitostí, které budou používat stávající přípojky
k odvádění splaškových vod (po oddělení vod dešťových), bude nutno s
přepojováním vyčkat až do termínu spuštění zkušebního provozu čističky
odpadních vod a sladit vlastní přepojení s vybudováním přípojky k podtlakovým šachtám.
Zahájení zkušebního provozu celé nové oddílné kanalizace se předpokládá mezi polovinou července a začátkem srpna. Konkrétní
informace je možné získávat průběžně u p. Švába nebo starosty.
Na závěr mohu konstatovat, že na straně dodavatele stavby je stále co
zlepšovat a vše vyžaduje nezbytnou dávku kontrolní činnosti a souvisejících aktivit ze strany zástupců investora (p. Šváb, starosta a technický dozor Ing. Cupák). Zároveň nám však komplikuje život spousta záležitostí, které ani přes naši veškerou snahu nelze ovlivnit, neboť vycházejí z platného zákona o veřejných zakázkách.
Starosta
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Školička, školka, škola
Mateřská škola
ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Poslední měsíc před prázdninami – červen je v naší školce plný zajímavých aktivit. V pondělí 1. června jsme v MŠ uspořádali pro děti zábavné
dopoledne. Kluci a holky zdolávali na koloběžkách cestu mezi překážkami, mířili míčky na cíl, skákali v pytli, jezdili s kolečkem. Po závodech
si v teplém dni pochutnali na zmrzlině a všichni dostali medaili.
Děti vystoupily s pásmem říkadel, písniček a pohybu nejen pro rodiče,
ale i pro místní seniory na DPS v Bochoři. Babičkám děti předaly drobný
dárek a na oplátku dostaly od seniorů barvičky, pastelky. Moc děkujeme,
výtvarný materiál přijde vždy vhod. Naši mateřskou školu navštívil známý
kreslíř p. Dostál, který zábavnou formou učil děti kreslit obrázky zvířat,
věcí…. Užíváme si též her na
školním dvoře a pískovišti.
Plánujeme také delší procházku do Včelínů a do Věžek. Možná cestou najdeme
nějaký poklad, budeme plnit
různé úkoly. - V závěru měsíce června k nám ještě
přijedou herci z maňáskového divadla v Olomouci s
pohádkou „Vtipálek cvrček“.
V posledním červnovém týdnu se rozloučíme s osmi dětmi, které po
prázdninách nastoupí do 1. třídy. A pak už se budeme všichni těšit na
prázdniny, které si snad v pohodě a ve zdraví užijeme.
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Základní škola
Prázdniny jsou tady!
Letošní školní rok skončil dříve, již 19. června bylo vše definitivně napsáno na vysvědčení. Děvčata i chlapci dostali vyúčtování své celoroční práce. Oficiálně si svá vysvědčení vyzvednou v pondělí 29. června.
Od 22. června se celá škola přesune na svůj tradiční letní pobyt na
čerstvém vzduchu na Horní Bečvu, chatu Mečová. Doufáme, že splníme
všechny výlety, sportovní aktivity, úkoly a soutěže, které máme naplánovány a že počasí nám bude příznivé.
A potom školní budova zase na dva měsíce
osiří. Přeji všem žákům i jejich rodičům klidné a
pohodové letní měsíce a příjemné dovolené.
Marcela Červinková, ředitelka školy

Kapka medu pro Verunku,
byl název muzikálového představení v pražském
divadle Hybernia, kam se podruhé v tomto školním roce vydali žáci ZŠ Bochoř se svým doprovodem, který byl tentokrát opravdu početný.
Účastníků zájezdu bylo 72. A to už je síla. Jen
usadit se po 6. hodině ranní do vlaku ke spokojenosti stevardů, bylo malé dobrodružství.
Představení předčilo naše očekávání ve všech
směrech – výpravou, scénou, režií, hereckými i pěveckými výkony.
Většina diváků opravdu seděla s pusou dokořán.
Užili jsme si kultury a vydali se za krásami Prahy. Každý, kam ho srdce
táhlo. Petřín, Staroměstské či Václavské náměstí, Vyšehrad, voskové
figuríny vojenské muzeum, Karlův most a také Mc Donald´s.
Snad takový výlet nebyl poslední.
Jen malá připomínka – minule nás bylo asi 50, teď 72. Co tak příště přistavit Leo Express do Bochoře?
Pojedete i vy?
Rozloučení s páťáky.
V pátek 19. června se uskutečnilo tradičně netradiční rozloučení se žáky
pátého ročníku, kteří odcházejí na II. stupeň základních škol, nebo
gymnázia do Přerova.
Netradiční bylo to, že se akce tentokrát uskutečnila pod záštitou SRPSŠ
na hřišti u sokolovny a pro děti i pokročilé byla připravena i speciální
předprázdninová diskotéka.
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A pro rodiče i děti stánek s občerstvením a výborný kabanos z udírny
pod dohledem pana Horáka.
Zároveň páťáci předali pomyslnou štafetu budoucím prvňáčkům u
indiánského rituálu, pod vedením budoucí třídní učitelky Indiánské náčelnice Sylvy Kostelníčkové.
Akce se vydařila i přes nepříznivou předpověď počasí, protože nakonec
bylo docela krásné počasí.
Děkujeme všem za přípravu a práci.
Marcela Červinková

Těšíme se do školy
Budoucí prvňáčci se již od zápisu, který proběhl na počátku února,
postupně a nenásilně připravovali na vstup do školy.
Svou budoucí třídu i paní učitelku navštívili nejdříve sami, kde jsme se
navzájem seznamovali a "oťukávali".
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Do školy vzali i své kamarády, když přišli na představení O Popelce. Do
třetice přišli se svými rodiči, abychom si společně vyzkoušeli "školu nanečisto". A že nám to šlo!

Poslední setkání před opravdovým nástupem do ZŠ proběhlo při slavnostním přijetí dětí mezi žáky naší školy. Teď už se jen těšíme na 1. září.

Klub seniorů
Klub seniorů byl v Bochoři založen v červnu roku 2000. Na našem
červnovém setkání členů klubu seniorů, které se konalo v sobotu 6. června 2015 jsme si připomněli, že jeho činnost trvá již 15 let.
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Při založení měl klub seniorů více než 70 členů. Postupem času počet
členů klesal a tak např. v roce 2011 to bylo 61 členů, v roce 2012 - 52
členů, v roce 2013 a 2014 celkem 45 členů a letos je nás 35. Zakládací
výbor KS pracoval ve složení: pí Králová Marta, Bednaříková Soňa,
Látalová Miroslava, Réznerová Vlasta, Hrabinová Danuše, Rytířová
Anna a Schillingová Marie. V roce 2005 z výboru odešly pí Látalová,
Réznerová a Hrabinová a nově začaly ve výboru pracovat pí Kornelová
Zdeňka a Kavková Anna. V roce 2010 skončila pí Králová a výbor byl doplněn o pí Pluhařovou Marii, Tryskovou Věru, Milerovou Věru a Hemannovou Ludmilu. V letošním roce výbor pracuje ve složení: pí Kavková A.,
Bednaříková S., Kornelová Z., Kornelová H., Hermannová L., Milerová
V., Trysková V. a Zehnálková A.
Po všechna léta,
tzn. od založení
klubu seniorů v
roce 2000 až po
rok 2015 se členové, mimo měsíc leden, scházejí na pravidelných měsíčních
setkáních v sokolovně. Tradiční
je např. únorové
setkání, které je
pojato jako „Papučový bál“, na kterém porota vybere troje nejlepší nebo nejvtipnější papuče. Majitelé jsou pak odměněni pěknou cenou. Březen – již po mnoho
let se scházíme se seniory z Vlkoše na tzv. „Meziobecním setkání“, na
kterém také společně oslavíme MDŽ. Výměna drobných sladkostí je
samozřejmostí. V květnu pak vzpomeneme Den matek. Pěkná básnička
a dobré pohoštění jsou již tradicí. V letních měsících se nescházíme
v sokolovně, ale např. v červenci si společně opékáme uzeninu. Nejdříve
to bylo u bochořských kopců pod morušemi a nyní již po několik let si
uzeninu opékáme v areálu „Býčárny“. V srpnu pak jezdíme na jednodenní zájezd. V říjnu společně oslavíme „Den seniorů“ a v prosinci si na
setkání zazpíváme koledy a máme Mikulášskou nadílku, kdy všichni přítomní dostanou kromě dobrého pohoštění i vánoční balíček. V loňském
roce jsme již po čtvrté pořádali „Předvánoční minitrh“, na kterém si
návštěvníci mohou prohlédnout ukázku výzdoby vánočního a silvestrovského stolu, výstavku betlémů nebo si koupit vánoční cukroví. K dobré
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náladě pak přispějí
děti z mateřské
školy, které již tradičně na této akci
vystupují se svým
pásmem básniček
a písniček.
Naše bochořská
kapela ve složení
p. Bednařík Josef,
Pluhař
Oldřich,
Kolek Jiří a pí Zanášková Renata nás při našich setkáních doprovázela
až do prosince roku 2011. Od roku 2012 jsme měli pozvané jiné kapely.
Hráli u nás Hulíňané, Záhoranka, hudební skupina MINI, paní harmonikářka a nejčastěji hudební skupina DUO. Pořádali jsme nebo jsme se
zúčastnili i mnoha kulturních vystoupení. Byly to dva koncerty Pavla
Nováka, vystupoval u nás se svou hrou divadelní soubor Dostavník a
herci opavského divadla se svým pásmem písní z operet. Navštívili jsme
v Olomouci operetu
„Na tý louce zelený“ a
divadelní hru „Ptáčník“.
Několikrát jsme přispěli
svým členům i na lístky
na kulturní vystoupení
v Městském domě a to
např. na koncert dechové hudby Moravěnka, na koncert Boršičanky, Vánoční koncert Václava Hybše
nebo na operetní melodie v podání herců
opavského a ostravského divadla. Byli jsme také ve vinném sklípku, kde
za doprovodu harmoniky byla výborná nálada.
Naše srpnové zájezdy jsou vždy plně obsazené a navštívili jsme a tím
pádem i poznali mnohá místa naší krásné Moravy. Před r. 2004 to byl
např. zájezd do Čech pod Kosířem nebo plavba po Baťově kanálu. A
poté to byly zájezdy do míst jako Tovačov, Bystrovany, Baška, zámek
Frýdek-Místek, Hradec nad Moravicí, Pivovar Černá Hora, Moravský
Kras – jeskyně Sloup, Arcibiskupské museum Olomouc, Sluňákov, Buchlovice, Kunín, Nový Jičín, Štramberk, Lysá hora, Visalaje, zlínské Baťovo
muzeum obuvi, ZOO Lešná, Papírna ručního papíru Velké Losiny,
zemědělský skanzen Rapotín, Loštice, Karlova Studánka, Pradědova
galerie Jiříkov, arboretum Paseky, Sklárna Karolinka, Muzeum a dřevěný
kostel ve Velkých Karlovicích, Skanzen v Rožnově p. R., zámek Lysice,
Jeskyně Blanických rytířů v Rudce u Kunštátu, Macocha. Na letošní rok
je naplánována návštěva Gobelínové manufaktury a zámku ve
Valašském Meziřící a Pusteven.
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Součástí klubu seniorů je taneční skupina seniorek, která svým
vystoupením zpestřuje jak naše seniorská setkání, tak s nimi vystupuje v
okolních obcích. Z původních 12 členek je jich dnes 5. Přesto se snaží i

nadále scházet a nacvičovat nová vystoupení. Jen pro zajímavost. Do
letošního roku bylo nacvičeno 15 skladeb a to: Česká beseda, Poupata,
Mažoretky, Kankán, Labutě, Cha-cha, Country, Ptáček, Fialky,
Námořník, Penízky, Meckie-Messer, Panenky, Roztleskávačky a Sladké
mámení. Svá vystoupení předvedly na kulturních akcích jak v Bochoři,
tak např. v Přerově, Horní Moštěnici, Vlkoši, Tovačově, Dluhonicích,
Podolí, Kojetíně, Prosenicích, Kozlovicích, Oplocanech, Domaželicích,
Turovicích, Opatovicích, Srpcích, Tvorovicích, Lipové, Skalce, Doloplazích, Vrchoslavicích nebo Dřevohosticích. Od roku 2009 to bylo 53
vystoupení, díky kterým byla také zviditelněna naše obec Bochoř,
protože na vystoupení jezdí oblečeny do triček s emblémem Klub
seniorů Bochoř nebo Obec Bochoř.
I když počet členů KS klesá, snaží se výbor KS pravidelná měsíční
setkání uskutečňovat a v rámci možností je i něčím zpestřit. Tradicí je
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blahopřání jubilantům, kteří v daném období oslaví své narozeniny, jejich
narozeninové sólo a zazpívání písničky na přání. Ten, kdo má kulaté
nebo půlkulaté narozeniny obdrží malý dárek a všichni ostatní tištěné
blahopřání. Připravujeme pro naše členy i malé dárky, ať už je to k MDŽ,
Velikonocům, Dni matek, Dnu seniorů, Mikuláši a Vánocům. Dobré
občerstvení ke Dni matek a na Vánoce je již tradicí. Setkání bývají
zpestřena přednesem básně, tanečním vystoupením, scénkou nebo
vystoupením dětí z MŠ. Přejeme si, abychom se i nadále mohli ve zdraví
scházet na našich setkáních a věříme, že mezi nás přijdou i další senioři,
kteří posílí naše řady, a klub seniorů bude v Bochoři ve své činnosti
úspěšně pokračovat.
Výbor Klubu seniorů

Klub chovatelů
Vážení spoluobčané,
jako každý rok se naše chovatelská organizace zapojila
do programu Hodových oslav v Bochoři. V prostorách
chovatelského zařízení Býčárně jsme uspořádali tradiční výstavu drobného zvířectva. Naše výstava je první
letošní výstavou v regionu. Dalo si na ní dostaveníčko
45 vystavovatelů z bližšího i vzdálenějšího okolí. Vystaveno bylo 146 králíků 32 plemen či barevných rázů. Expozice začínala 8
kg vážícím Belgickým obrem a končila 1,2 kg vážícím Zakrslým rexem
černopesíkatým.
V drůbeži bylo vystaveno
31 plemen či
barevných rázů. Na počátku byly husy
labutí, zdrobnělé kachny
bílé, za zmínku stojí kolekce Sebridek
mladého chovatele Erika
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ce zdrobnělé drůbeže z chovů Romany a
Jiřího Soukupových.
Expozice holubů čítala 18 plemen či barevných rázů. Na počátku to byli pštrosi v 5
barvách. Velmi pěkné Koburské skřivany
vystavil mladý chovatel Jiří Procházka z
Horní Moštěnice, na konci pak početná
skupina Pražských rejdičů krátkozobých a
Komárenských rejdičů.
V loňském roce řady chovatelů v Bochoři opustil neočekávaně výborný
kamarád, chovatel drůbeže a králíků přítel Antonín Dočekal. Na jeho
počest byla vyhlášena soutěž Memoriál Antonína Dočekala. Čestné
ceny, poháry věnovala jeho manželka paní Marie Dočekalová. Pohár v
odbornosti králíků získal př. Miroslav Macíček z Bezuchova, v odbornosti
drůbeže př. Romana a Jiří Soukupovi ze Lhoty u Vyškova, v odbornosti
holubů př. Josef Morbicr z Bochoře.
Během dvou dnů výstavu navštívilo 170 platících návštěvníků.
Pořadatelům udělala velkou radost návštěva rodičů s dětmi a účast
mladých hasičů. Pořadatelé děkují všem sponzorům, obci a hasičům za
jejich finanční a materiální pomoc.
Josef Morbicr

Aktuality v „Hloužku“
Jak bylo napsáno v prvním vydání zpravodaje, že jarní údržba
mysliveckých zařízení je základním předpokladem začátku úspěšného
mysliveckého roku, tak se také potvrdilo. Je třeba totiž říci, že díky ne
příliš tuhé zimě, která končila dříve, jsme získali více času na opravy
starších sypáků a krmelců, ale také na zbudování deseti samosypných
krmítek pro drobnou
zvěř. Tato zařízení
jsme
v
průběhu
března a dubna rozmístili na vhodných
místech v honitbě.
Budou velmi vhodným
doplňkem pro přikrmování v dalších ročních
obdobích.
Období května je tradičně nejdůležitějším
měsícem v roce, protože v něm očekáváme největší přírůstky
drobné zvěře, která se
u
nás
vyskytuje.
Vzhledem k tomu, že
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již rostou pícniny, tak zde hrozí bohužel i ztráty zvěře při jejich kosení a
to díky mechanizaci. Nelze říci, že mechanizace má fatální účinek na
tuto skutečnost, ale zároveň nelze její vliv zcela vyloučit. Víme, že riziko
není malé, nicméně při pravidelných zjištěních při sčítání zvěře současně
víme, že přírůstek zvěře můžeme odboru myslivosti vykazovat. Je však
dobré říci, že by výkaz mohl být jistě lepší. V tuto chvíli můžeme snad být
opatrnými optimisty.
V období dubna a května také aktivně připravujeme podmínky pro vypuštění kachen divokých. Jsme rádi, že již pátým rokem po sobě jsme schopni v přátelském
duchu se sousedy z Vlkoše uspořádat na společné hranici společný odchov kachen divokých.
Současně je ještě vysazujeme na jiných místech, nejen na společné hranici s obcí Vlkoš.
Květen je také začátkem lovecké sezony. Od
16.05. se začínáme věnovat odlovu srnčí zvěře
dle předepsaných věkových tříd podle předpisu
schváleného odborem myslivosti pro naši honitbu. Vše se stanovuje s
ohledem na sčítání zvěře, která probíhá každoročně na přelomu února a
března. Mimochodem letos jsme byli
kontrolováni Mgr. Hermanem na
společné hranici s MS Horní Moštěnice. To snad jen na okraj s ohledem na to, že z těchto stavů se také
vychází i pro odlov a plánování
ostatní drobné zvěře a nelze se k
tomuto úřednímu úkonu tedy
opravdu chovat lehkovážně.
V červenci nás čeká opět střelecká soutěž v rámci mikroregionálního
turnaje družstev v zastoupení všech mysliveckých sdružení z mikroregionu Moštěnka. Soutěž se tradičně bude konat poslední červencovou
sobotu na střelnici „Skalka“ v Domaželicích. Střílet se bude tzv. Americký
trap 15 terčů a zajíc na průseku 10 terčů a 5 terčů z tzv. loveckého
postoje. Po loňském úspěchu budeme letos obhajovat druhé místo.
Takže to bude nemalá výzva. Ale i když náhodou neobhájíme druhé
místo (případně nevyhrajeme mezi cca 15 družstvy) tak se mezi
mysliveckými přáteli jistě dobře pobavíme. Tato tradiční každoroční akce
je totiž především přátelským setkáním v období, kdy neprobíhá lovecká
sezona. Navíc si každý zopakuje bezpečné zacházení se zbraní a to je
také velmi důležité. Jak letos dopadneme, není jasné, ale myslím, že je
téměř jisté, že se o tom zmíním v dalším vydání zpravodaje.
Za MS“Hloužek“ Oldřich Kornel
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Tělovýchova, sport
Od září loňského roku odstartovalo v naší sokolovně cvičení pro děti
předškolního věku. Každé úterý jsme se scházeli a zkoušeli, co všechno
dovedeme. Co nám nešlo, jsme pilovali, co nás bavilo, jsme opakovali a
snažili jsme se naučit i něčemu novému. Cvičili jsme s tradičním nářadím
a pomůckami, ale občas si děti vyzkoušely i ty netradiční.
Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří své děti do cvičení zapojili. Cvičení
mě baví a naplňuje a jsem ráda, že se děti dokážou bavit i jinak, než
televizí, počítačem, mobilem atd.
Největším oceněním
pro mě bylo, když děti
odcházely
s úsměvem na tváři.
Doufám, že v příštím
školním roce se nás
sejde ještě mnohem
více a vymyslíme
zase něco nového.
A rozloučím se tak,
jak se má. Letošnímu
cvičení třikrát nazdar!
Zdar, zdar, zdar! K. J.

Den dětí
Oslava Dne dětí letos proběhla 5. června na bochořském hřišti a přilehlém okolí pod taktovkou SK Bochoř, MŠ Bochoř a dobrovolníků z řad
občanů i žáků 5. třídy ZŠ.
Zájemci se vydali na cestu za povoláním a měli možnost si vyzkoušet, co
by je v životě mohlo více či méně bavit
a zajímat. Kuchař v zástěře obracel palačinky, číšník roznášel nápoje, zdravotník dával první pomoc i těm, kteří si
u švadleny místo knoflíku přišili prst.
Odvahu vyzkoušeli u vojáků, popeláři
zase v rámci ekologie třídili odpad.
Při snaze získat všechny body do
„pracovní knížky“ zavítaly děti na
vykopávky k archeologům, zručnost
prokázaly v truhlárně i při střelbě na
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branku. Protože i
sportovec je povolání. Na závěr se zastavily v lékárně. Ne
snad, že by se jim
udělalo špatně, ale
na posledním stanovišti
prokazovaly
znalost rostlin.
V cíli na každého
čekala zasloužená
odměna v podobě
vylosovaného dárku
z tomboly.
Velkou atrakcí byla
jízda na poníkovi. Ten najezdil tolik koleček, že to sám ani nespočítal.
Moc děkujeme majitelům za vstřícnost.
Na závěr při diskotéce a blikajících světlech DJ Michala se to pořádně
rozjelo.
Velký dík všem, kteří se na letošním Dni dětí podíleli i těm, kteří dorazili
vyzvednout si pracovní knížku a ukázali, že se v životě nebojí žádné
práce.
Už teď přemýšlíme, co bude za rok.
SK Bochoř

Těšíme se na prázdniny
Několik postřehů z prací žáků bochořské základní školy. Myslím, že i my
dospělí se můžeme nechat inspirovat.
Těším se na prázdniny, protože pojedeme do Krkonoš nebo do
Jeseníků. Budeme jezdit na bazén a také k dědovi. Můj děda má
velkou zahradu.
Také je u něho pes, který se jmenuje Rony.
O prázdninách bych chtěla jet autem na Máchač s tátou a s bráchou. Je tam hezky. Zbytek prázdnin budeme jezdit na koupaliště
do ČECH. Tam je také hezky. Někdy pojedeme na Jadran do
Lipníka.
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O prázdninách budu dělat:
1.Pojedu na plavecký tábor v Přerově
2.Potom pojedeme k moři do Tuniska
3.Potom pojedu na STAR WARS tábor
4.Pak pojedu s tátou a s kamarády na dělostřeleckou tvrz v Králíkách
5.Taky se budu koupat v bazéně
6.Také budu chodit ven s kamarády
7.Velice se na to těším.
Já pojedu na tábor a asi budu hrát skoro celé prázdniny fotbal.
Mám rád fotbal.

O prázdninách pojedu na tenisový tábor. Potom budu
asi týden u babičky z Přerova. Také pojedeme do
Kutné Hory za babičkou a za dědou. A potom s kamarádem a jeho tátou pojedeme do cihelny. A pak už
budeme doma a budeme jezdit na bazény. Moc se
těším na prázdniny.

Obec Bochoř v obrazech
Naši
noví
prvňáci
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Besídka
mateřské školy
v DPS
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